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Ja hem passat el primer trimestre d’aquest 2014. El dia a dia de
l’activitat municipal continua marcat per la persistència de la crisi i
la insuficiència dels recursos que ens arriben, i per la dificultat
afegida de la manca de lleialtat institucional dels governs de l’Estat i
la Generalitat. N’és un exemple els 111.000 euros en concepte de
subvencions i fons de cooperació que la Generalitat deu a
l’Ajuntament.
Un canvi significatiu que ha viscut el municipi és l’alteració del
nostre entorn a causa de la construcció de les torres de la línia de
molt alta tensió. Una infraestructura que malgrat la lluita
continuada des de fa més de deu anys amb les diferents
administracions, duta a terme amb el suport de tots els veïns, al
final ens l’han acabat imposant.
En relació amb aquesta obra, una de les informacions de rellevància
que podreu trobar en el butlletí és el conveni que l’Ajuntament ha
signat amb la companyia Red Elèctrica i la compensació econòmica
que s’ha rebut pel pas de la línia dins del nostre terme municipal.
Finalment volem fer una breu pinzellada pel que fa als canvis que la
fira i la festa tindran aquesta propera edició. En l’última reunió amb
els voluntaris i veïns es va decidir separar les dues activitats
festives en dos caps de setmana diferents perquè tothom pugui
participar plenament en totes dues. L’últim cap de setmana de
setembre tindrà lloc la festa major i la fira la farem el primer cap de
setmana d’octubre.
Fins a la propera ocasió, rebeu una cordial salutació.
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ACORDS DE PLE

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 9 D’OCTUBRE DE 2013

-

Aprovar la modificació de l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
pel manteniment dels Cementiris de Garrigàs i Arenys d’Empordà, amb la
redacció que a continuació es recull:

Article 4t. Bases i quota tributària.

Es determinaran per aplicació de la següent tarifa:

Taxes de conservació nínxol:

Garrigàs................................................................... 5 euros.

Arenys d'Empordà ...................................................... 5 euros.
-

Fixar com a festes locals:

Al nucli de Garrigàs, els dies 30 de juny i 29 de setembre.

Al nucli d'Arenys d'Empordà, els dies 30 de juny i 29 de novembre.
Al nucli de Tonyà, els dies 30 de juny i 13 de desembre.
Al nucli de Vilajoan, els dies 30 de juny i 23 de juliol.

Al nucli d'Ermadàs, els dies 30 de juny i 26 de setembre.
-

Aprovació del Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2014:

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2014
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI CONCEPTE
A
920/12000
920/13000
920/13700
920/16000

Retribucions personal funcionari
Retribucions personal laboral
Aportacions plans de pensions
Seguretat Social
TOTAL CAPÍTOL I

IMPORT
24.000,00
27.900,00
3.700,00
19.500,00
75.100,00

920/21000
920/21200
920/21201
920/21600
920/22000
920/22001
920/22100
920/22103
920/22110
920/22200
920/22300
920/22400
920/22601
338/22609
337/22611
162/22700
920/22706
932/22708
920/22710
912/23000

Manteniment infraestructures
Manteniment dispensari
Manteniment piscina
Reparacions i mant. maquinària, inst. i
utillatge
Manteniment informàtic
Material oficina
Premsa, revistes, llibres i publicacions
Energia elèctrica
Combustible i carburants
Productes de neteja
Telèfons
Despeses de transports
Primes d'assegurances
Atencions protocol·làries
Festes populars i actes culturals
Casal d'estiu
Neteja i agençament
Estudis i treballs tècnics
Serveis de recaptació a favor l'entitat
Taller de memòria
Dietes i desplaçaments
TOTAL CAPÍTOL II

011/35900

Comissions bancàries
TOTAL CAPÍTOL III

313/46500
920/48900
920/48901
920/48902
920/48903
920/48904
920/48905
920/48906

Transferències Consell Comarcal
Altres subvencions
Subvencions per naixements i enterraments
Ajuts socials
CEIP Garrigàs
Subvenció Fira Botifarra de Perol
Subvenció Associació de Festes
Subvenció ADF
TOTAL CAPÍTOL IV
TOTAL ORDINARI (CAPÍTOLS I AL V)

4.000,00
500,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.300,00
17.800,00
285.588,06

155/61007
459/60900
155/61002

Camins rurals
Inversions generals
Pavimentació i drenatge carrers
TOTAL CAPÍTOL VI

9.000,00
5.000,00
276.955,69
290.955,69

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

576.543,75

920/21300

33.000,00
1.000,00
14.000,00
1.000,00

6.000,00
3.188,06
2.000,00
33.000,00
3.500,00
500,00
5.500,00
500,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
5.100,00
35.000,00
25.000,00
3.200,00
500,00
12.000,00
191.988,06
700,00
700,00

PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2014
APLICACIÓ
CONCEPTE
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

11200
11300
11500
11600
13000

Imp. sobre béns de naturalesa rústica
Imp. sobre béns de naturalesa urbana
Imp. sobre vehicles tracció mecànica
imp. increment valor dels terrenys
Impost activitats econòmiques
TOTAL CAPÍTOL I

10.850,40
90.000,00
30.700,00
4.000,00
10.000,00
145.550,40

29000

Impostos sobre construccions, instal·lacions i
obres (llicències d'obres)
TOTAL CAPÍTOL II

30001
30100
30200
30900
32100
32101
32200
32500
32900
33200
39211
39300
39900

Drets connexions
Taxa de clavegueram i canals
Recollida d'escombraries
Taxa cementiri
Taxa llicències urbanístiques
Llicències obertura establiments
Llicències 1a. ocupació
Taxa expedició documents
Llicències parcel·lació
Ocupació sol, subsòl i volada
Recàrrecs de constrenyiment
Interessos de demora
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL III

42000
45080
45081
46100
46101

Participació en els tributs de l'Estat
Subvencions Generalitat
Subvenció Puosc manteniment
Subvencions Consell Comarcal
Subvencions Diputació
TOTAL CAPÍTOL IV

57.000,00
900,00
18.614,42
300,00
35.000,00
111.814,42

52000
55000

Interessos de dipòsits bancaris
Cànon concessió Prodaisa
TOTAL CAPÍTOL V
TOTAL ORDINARI (CAPÍTOLS I AL V)

20,00
500,00
520,00
313.435,85

75080

Puosc Pav. i drenatge carrers
TOTAL CAPÍTOL VII

263.107,90
263.107,90

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

576.543,75

9.000,00

9.000,00

600,00
1.100,00
22.000,00
900,00
800,00
200,00
120,00
171,03
60,00
9.800,00
550,00
250,00
10.000,00
46.551,03

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2013
-

Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22 de
subministrament d’aigua potable per a l’exercici 2014, quant als preus per la
prestació del servei d’aigua potable.

BLOC I 0-6 M3/ ABONAT / MES

0,4233 € / M3

BLOC III 12 M3 / ABONAT / MES

0,5814 € / M3

BLOC II 6-12 M3 / ABONAT / MES
QUOTA DE SERVEI

CONSERVACIÓ DE COMPTADOR

0,5089 € / M3

8,1970 € / ABONAT / MES

0,7266 € / MES / ABONAT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 12 DE DESEMBRE DE 2013
-

Convocatòria d’ajuts socials als veïns de Garrigàs per a les despeses de
sepultura, naixement i transports públics als pensionistes per a l’any 2014, que
no han tingut variació respecte a l’any anterior (600 euros per a sepultures i
naixements i gratuïtat del bus per als pensionistes).

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 16 DE GENER DE 2014
-

Adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Red Eléctrica de España, SAU, sobre
la implantació de la línia aèria de transport d’energia elèctrica Bescanó-RamisSanta Llogaia.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 6
DE MARÇ DE 2014
-

-

Aprovar inicialment les Bases que han de regir la convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a la pintura de façanes,
durant l’any 2014.

Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de Garrigàs
i Càritas Figueres per donar servei a la població més desafavorida i/o en
situació de risc i/o d’exclusió social del seu municipi, d’import 600 €.

DESTACATS
LÍNIA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA
BESCANÓ-RAMIS-SANTA LLOGAIA
Aquest Consistori, davant la notícia de la implantació de la línia de 400 kV en el tram
Sentmenat-Bescanó, el promotor de la qual és Red Eléctrica d’España SAU, i mitjançant
acord del Ple de data 24 de gener de 2004, inicia una lluita de 10 anys amb l’inestimable
suport de la societat civil de Garrigàs.

La creació d’aquesta línia descomunal, del tipus més gran quant a transport d’electricitat,
suposa torres de 55 metres d’alçada per 35 d’amplada, i una xarxa de cables
impressionant: 2 circuits de 400.000 volts. No es podia acceptar que boscos de torres de
tota naturalesa desfiguressin els nostres paisatges i els nostres llocs més bonics, i en el cas
de Garrigàs, a més, amb la construcció d’una subestació al nostre terme. I en el cas que es
justifiqués convenientment la seva necessitat, es defensava l’alternativa de soterrar-la en
tot el seu recorregut.

En data 1 d’agost de 2005, el Ple de l’Ajuntament acorda adherir-se l’associació de
municipis – MAT, amb la finalitat de canalitzar la coordinació, la cooperació i la relació
entre els ajuntaments interessats envers la MAT i facilitar una solució raonable al model i
proveïment energètic de les comarques gironines, basant-se en la participació activa de les
administracions locals i en un debat exhaustiu i pluridisciplinar que demostri quines són
les necessitat reals i del territori i quin és, en cada cas, l’alternativa amb el menor impacte
social i ambiental.
Malgrat totes les accions civils i legals que s’han dut a terme i que es relacionen a
continuació...
2007 – Es preparen diversos informes tècnics i es comença la preparació per a presentar
un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem.
20/11/2007 – Primera trobada amb Mario Monti.

14/01/2008 – Reunió d’alcaldes amb el Govern Espanyol a Barcelona. Concretament amb
el Sr. Ignasi Nieto, director general d’Energia del Ministeri d’Indústria.

03/03/2008 – Tramesa d’una carta a la Comissió Europea per explicar la situació.

29/04/2008 – Reunió amb Mario Monti a Barcelona, fora del programa oficial.

26/06/2008 – Reunió amb el conseller d’Economia de la Generalitat, Sr. Antoni Castells.

05/05/2009 – Compareixença de l’AMMAT davant el Parlament de Catalunya per
demanar el soterrament de la MAT.
11/07/2009 – Presentació d’un estudi de soterrament fet pel CILMA.

04/09/2009 – Presentació d’un escrit al president de la Comissió d’Economia del
Parlament de Catalunya sobre l’estat de la creació d’una comissió parlamentària per
tractar el soterrament. Comissió que no es va crear malgrat el compromís parlamentari de
fer-ho.
29/12/2009 – Reunió amb el Conseller d’Economia, Sr. Antoni Castells.

05/03/2010 – Notificació Sentència del Tribunal Suprem amb la inadmissió del recurs
presentat.
20/04/2010 – Presentació d’un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional.

24/05/2010 – Reunió a Madrid amb la directora general de Qualitat Ambiental del
Ministeri de Medi Ambient.
14/06/2010 – Notificació de la desestimació del recurs d’empara presentat davant el
Tribunal Constitucional.
30/06/2010 – Reunió a Madrid amb el director general d’Energia i Mines del Ministeri
d’Indústria.
02/12/2010 – Preparació i presentació d’un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets
Humans. Pendent de resolució encara.

22/11/2011 – Reunió entre alcaldes i Generalitat a Girona per tractar del traçat aeri
després de descartar el soterrament.

2011 – 2013 – Presentació de diferents al·legacions a la tramitació del traçat aeri per part
dels ajuntaments i AMMAT. Cap ha arribat als tribunals.

2013 - 2014 – Manteniment de converses entre Generalitat, ajuntaments i REE, per la
signatura del conveni entre Generalitat i REE que ha de permetre el pagament de
compensacions als ajuntaments afectats pel pas de la línia.
...la línea de Molt Alta Tensió s’ha acabat construint.

El govern de la Generalitat ha signat un conveni de col·laboració entre el Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Red Eléctrica de España SAU, relatiu
a la implantació de la nova línia de transport d'energia elèctrica a 400 kV Bescanó-RamisSanta Llogaia i la compactació d'aquesta línia amb les existents Vic-Juià 220 kV (futura
línia Bescanó-Juià 220 kV) en el tram Bescanó-Ramis, i amb la línia Juià-Figueres 132 kV
en el tram Ramis-Santa Llogaia.
En virtut del citat conveni, al qual el Ple de l’Ajuntament de Garrigàs va adherir-se en data
9 de gener de 2014, es regula la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, Red
Eléctrica de España SAU i els diversos ajuntaments afectats per la implantació de les
instal·lacions esmentades.
Les instal·lacions de referència han obtingut l'autorització administrativa i l'autorització
administrativa de la modificació de les mateixes línies elèctriques, per resolucions de la
Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

de data 23 de març de 2012 i 25 juliol 2013, respectivament. Així mateix, s'ha obtingut la
Declaració, en concret, d'Utilitat Pública i l'Aprovació del Projecte d'Execució per Acord de
Consell de Ministres de 2 d'agost de 2013.

L’adhesió implica la conformitat de l'Ajuntament de Garrigàs, amb el projectat per RED
ELÈCTRICA, en els termes en què va ser autoritzat, amb caràcter general, i en especial en
els que preveu la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i la seva normativa
de desenvolupament. Suposa, a més, el compromís de l'Ajuntament de comunicar aquesta
conformitat quan li sigui requerida a totes les autoritats administratives o jurisdiccionals
que hagin intervingut o intervinguin en el desenvolupament de tots els expedients
administratius que es tramitin per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per al
desenvolupament dels treballs especificats en el conveni.

Un cop es procedeixi a l'adhesió, en el termini de 15 dies des de la notificació a la
Generalitat de Catalunya i RED ELÈCTRICA, aquesta última procedirà a abonar a
l'Ajuntament, mitjançant transferència bancària, el 50% de la compensació acordada (40
euros per metre lineal) per la Comissió de Seguiment del referit conveni de col·laboració.
L’Ajuntament ha de remetre a RED ELÈCTRICA la corresponent carta de pagament en el
termini de quinze dies a comptar de la data en què s'hagi produït el cobrament. Aquesta
quantitat que ja ha estat ingressada als comptes municipals.
El restant 50% serà abonat per RED ELÈCTRICA a l'Ajuntament, en el termini de 15 dies
des que s'atorgui l'acta de posada en servei de la línia elèctrica. Igualment, l'Ajuntament ha
de remetre a RED ELÈCTRICA la corresponent carta de pagament en el termini de quinze
dies a comptar de la data en què s'hagi produït el cobrament .

L'Ajuntament de Garrigàs rebrà els pagaments com a compensació de l'afectació derivada
del pas de la línia elèctrica pel seu terme municipal i seran destinats a actuacions que
hauran d'estar directament vinculades a inversions orientades a la millora dels serveis
propis dels municipis, així com a qualsevol altra inversió que suposi una millora per als
veïns dels municipis. Igualment, l'Ajuntament durà a terme el conjunt d'actuacions que
siguin necessàries per a la construcció de la línia elèctrica en el seu terme municipal, així
com el seu posterior manteniment, com ara, permetre a Red Elèctrica de España la
utilització, en cas que sigui necessari, de vials o camins municipals, o l'ocupació temporal
de béns patrimonials o de domini públic titularitat de l’Ajuntament, durant el període de
construcció i manteniment de la instal·lació referida.
Per la seva banda Red Eléctrica de España, una vegada concloses les obres, restituirà els
vials i camins utilitzats al seu estat original i desmantellarà la línia de 132 Kv existent.

ACONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ D’ACCÉS AL VEÏNAT D’ERMADÀS
El camí d’accés al veïnat d’Ermadàs des de la N-II es troba actualment pavimentat amb
aglomerat asfàltic en la seva totalitat, a excepció del tram que és objecte d’aquesta
actuació. Aquest camí permet l’accés als ciutadans a aquest nucli, a una empresa del
municipi i és l’alternativa a l’accés al nucli de Garrigàs per la banda oest del municipi des
de la carretera N‐II. Actualment el tram no pavimentat presenta irregularitats i sots que
provoquen problemes de circulació que s’agreugen amb el pas del temps. És per això que
s’ha decidit fer-hi l’actuació.

PLA D’INCENDIS
Protegiu-vos dels incendis forestals.
Les urbanitzacions privades o públiques, edificacions aïllades i els voltants.
Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han
d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc.
En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir
la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
Han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i
amb els arbres podats i aclarits.

Les parcel·les no edificades han de complir les mateixes condicions que les franges de
protecció perimetral.

En el cas d’edificis aïllats (granges, cases de pagès, masies, coberts, etc.) o urbanitzacions
privades serà responsabilitat dels propietaris mantenir aquesta franja de protecció
perimetral en les condicions anteriorment esmentades. En cas de nuclis urbans serà
l’Ajuntament de Garrigàs, amb la prèvia comunicació als propietaris, qui procedirà al
manteniment de protecció.

Sempre que detecteu un incendi forestal truqueu al 112 i doneu-los la màxima
informació possible. Per més informació, a la pàgina web de l’Ajuntament hi ha el llibret
d’incendis forestals.
REFORMA, CONSOLIDACIÓ I MILLORA DEL CEMENTIRI D’ARENYS D’EMPORDÀ
L’actuació se centra a resoldre temes de caràcter estructural d’aspectes com la solidesa, la
consolidació i la millora tant dels murs perimetrals com de les edificacions interiors del
recinte, però no en preveu cap ampliació.
Se substituiran els murs del nord-est, afectats per un deteriorament important, per
tanques metàl·liques, més flexibles i sensibles a possibles moviments del sòl.
Es realitzaran els elements de divisió en els nous nínxols mitjançant peces ceràmiques.
Es preveu també la substitució de la coberta de l’antiga zona d’autòpsies com també de la
part més malmesa dels nínxols.
Es repararan exteriorment i es pintaran els murs de tancament existents, i es replantarà la
zona enjardinada interior que es pugui malmetre durant l’execució de les obres.

INFORMACIONS GENERALS

AJUTS PER A LA PINTURA DE FAÇANES DURANT EL 2014

El Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, en sessió del dia 6 de març de 2014, va aprovar
inicialment les bases que han de regir la convocatòria publica per a la concessió d’ajuts
econòmics de caràcter individual per a la pintura de façanes durant l’exercici 2014.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A LA PINTURA DE FAÇANES
DURANT L’ANY 2014
Primera.- Objecte de la convocatòria
Constitueix l’objecte d’aquestes bases, l’obertura de la convocatòria pública per a
sol·licitar ajuts individuals de suport als propietaris d’immobles del municipi de Garrigàs,
per a la pintura de les seves façanes per a l’any 2014, així com regular llur convocatòria.
L’actuació de pintura haurà de comprendre tota la façana.
Es defineix el concepte de façana subvencionable:

- Façana subvencionable: cal entendre com aquell parament exterior d’un edifici.
Segona.- Destinataris de l’ajut
Són destinataris de l’ajut els propietaris d’edificacions situades a Garrigàs que impulsin la
pintura de les seves façanes. Si bé no es concediran ajuts econòmics per a actuacions en
edificis que es trobin urbanísticament en situació de fora d’ordenació.
Tercera.- Crèdits pressupostaris
Els crèdits pressupostaris als quals es vincula la subvenció seran els establerts a l’aplicació
pressupostària 920/48907 “Subvencions Façanes”, del pressupost de despeses de
l’exercici 2014. Exhaurida la quantitat pressupostada de l’any, no es concediran més ajuts
fins que s’aprovi el pressupost de l’any següent i la nova convocatòria.
Quarta.- Objecte, condicions i finalitat de la subvenció
La convocatòria té per objecte l’atorgament de subvencions per a la pintura de les façanes
en el terme municipal de Garrigàs.
L’ajut per part de l’ens local serà:
-

L’import de la quota a satisfer en concepte de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, meritat en la pintura de les façanes. Si l’interessat sol·licités

-

-

amb la mateixa instància més obres de les subvencionades que fessin relació a la
millora estètica i funcional de la façana, també se li subvencionaria.

La taxa d’expedició de llicència urbanística corresponent. Si l’interessat sol·licités
amb la mateixa instància més obres de les subvencionades que fessin relació a la
millora estètica i funcional de la façana, també se li subvencionaria.

9 €/m2 IVA inclòs del cost de pintar la façana sense comptar les despeses per
instal·lació de bastida, amb un màxim de 1.000 €.

La conservació i millora del patrimoni dels particulars requereix necessàriament la
intervenció de l’iniciativa privada.

Des del Consistori es considera beneficiós per als interessos municipals l’impuls
d’aquestes actuacions de millora per part dels propietaris particulars, ja que d’aquesta
manera s’incrementen d’una banda, l’ornat públic i la seguretat i, per altra, la salubritat del
municipi.
Cinquena.- Requisits dels sol·licitants
Per tal de poder ser beneficiaris de les subvencions, caldrà que els sol·licitants compleixin
els següents requisits:
- L’immoble objecte de la subvenció ha de tenir una antiguitat de 15 anys o més.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.
Sisena.- Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris dels ajuts econòmics s’obligaran a complir les condicions següents:
- Obtenir la llicència d’obres prèviament a l’inici de les mateixes.

- Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit.

- Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar-ne les dades i documents que els
siguin sol·licitats.
- Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de l’Ajuntament.

- Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental, l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts o recursos rebuts d’altres administracions per a la mateixa finalitat.

- Els colors de les façanes hauran de ser de tonalitats terroses i integrats a l’entorn. Es
prohibeixen els colors blancs, negre, vermell i blau en superfícies de façana, no en fusteria
i elements singulars.
- Justificar les despeses fetes.

- Començar i acabar les obres en els terminis establerts en la llicència.

L’ incompliment de qualsevol de les obligacions donarà lloc a la incoació de l’expedient de
revocació de la subvenció i a la conseqüent pèrdua dels ajuts econòmics.
Setena.- Tramitació dels ajuts
Les sol·licituds individuals es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament,
conjuntament amb la petició de llicència d’obres, en hores d’oficina, per part dels
propietaris dels immobles.
Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació següent:

- Fotocòpia del NIF/NIE o passaport del sol·licitant, i acreditació de la representació amb
la qual manifesta actuar, si s’escau.
- Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI.

- Títol que acrediti la propietat del bé immoble.

- Declaració responsable que en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que
impedeixen obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en
l’article 13 de la Llei general de subvencions.

- Projecte tècnic subscrit per un tècnic competent quan la intervenció en l’edifici així ho
estableixi.

- Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent a la pintura de la
façana subvencionable.

El termini de presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Garrigàs s’iniciarà l’1 de maig i
finalitzarà el 30 de novembre de 2014, tret que abans s’hagi exhaurit el crèdit de
l’aplicació pressupostària, ja que en aquest cas el termini finirà en aquell moment.
Vuitena.- Òrgans competents per a la instrucció i per a la resolució
L’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient és el tècnic municipal de
l’Ajuntament.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds i adjudicar les subvencions, dintre les
limitacions pressupostàries, serà l’alcalde president de l’Ajuntament.

Un cop rebuda la sol·licitud es passarà a un informe dels diferents serveis municipals i
l’alcalde president resoldrà sobre l’atorgament de la subvenció. En el termini màxim de
tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud,
l’Ajuntament atorgarà o denegarà motivadament la subvenció. Si transcorregut el termini
de resolució el Consistori no emetés resolució expressa, l’interessat podrà entendre
desestimada la seva sol·licitud.

Novena.- Justificació i pagament dels ajuts
Un cop resolt el procediment de la concessió de la subvenció, abans de poder-ne exigir el
pagament, el titular beneficiari resta obligat a justificar a l’Ajuntament que ha dut a terme
la pintura de la façana, dins dels tres mesos següents a la data de finalització de les obres.
Sol·licitant a l’Ajuntament la inspecció de les obres per part d’un funcionari municipal o
dels serveis tècnics municipals, que aixecaran acta amb fotografies que demostrin
l’execució de la pintura de la façana.
La manca de justificació de la subvenció donarà lloc a la revocació, sens perjudici de la
responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en cas d’haver comés falsedat en
la seva sol·licitud.

Un cop justificada degudament la subvenció, l’Ajuntament procedirà al pagament,
verificant prèviament que el titular es troba al corrent de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament.
L’Ajuntament podrà, en funció de les circumstàncies concurrents, atorgar la respectiva
subvenció per l’import que resulti, una vegada compensats els deutes, o paralitzar la
subvenció fins que s’abonin els deutes.
Desena.- Incompatibilitats
La concessió d’aquesta subvenció no serà incompatible amb altres ajuts que es puguin
aconseguir, sempre que la suma de tots ells no superi el cost de l’activitat subvencionada.
Els beneficiaris d’una subvenció no podran sol·licitar-la pel mateix immoble novament fins
que hagi transcorregut un període mínim de 8 anys des de l’execució dels treballs de
pintura objecte de subvenció.
Onzena.- Dret supletori
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, és aplicable la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS i als articles 239 a 241 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, o la normativa que
estigui vigent en cada moment.

Les bases anteriors entraran en vigor a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i mantindran la seva vigència en tant que no siguin
modificades o derogades.

INCREMENT DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IBI
El Govern Central, mitjançant llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen
mesures en material de fiscalitat mediambiental i altres mesures tributàries i financeres,
estableix l’increment aplicable al tipus impositiu aprovat per la corresponent ordenança
fiscal en atenció a la data d’aprovació de la ponència de valors vigents a cada municipi amb
efectes 2014 i 2015, per la qual cosa el tipus impositiu al municipi de Garrigàs, que és del
0,44%, s’incrementaria fins al 0,60%, d’acord amb la normativa esmentada per als
exercicis 2014 i 2015, tal com ha passat en els dos darrers anys.

CONSTRUCCIÓ DE LA ROTONDA D’ACCÉS A GARRIGÀS DES DE LA N-II
La Diputació de Girona ha aprovat definitivament, en sessió plenària de data 18 de febrer
de 2014, el projecte de condicionament d’un tram de la ctra. GIV-6226 des del nou enllaç
amb la N-II fins al rec del Regatim.

CONNEXIÓ A INTERNET
Des de l’Ajuntament sempre hem vist prioritari garantir la connexió a Internet amb unes
condicions “dignes”. El servei que donen els diferents proveïdors de telefonia és car i
precari, a causa principalment de la falta d’inversió. Amb l'excusa que no els és rendible
desplegar una infraestructura pel poc volum de població, deixen abandonats a la seva sort
milers de llars arreu de Catalunya. Garrigàs, per desgràcia, és un dels pobles afectats.

És per això que, ja fa quatre o cinc anys, vam apostar per ajudar a desplegar a l’Alt
Empordà la xarxa guifi.net (una xarxa de telecomunicacions que és oberta, lliure i neutral)
amb la instal·lació de vàries antenes a dalt dels dipòsits d’aigua del centre cívic. Durant el
2013 vam dur a terme el canvi de les antenes velles de 2,4Ghz per unes de més modernes
de 5Ghz per tal que la connexió millorés.
Actualment hi ha diferents possibilitats de connexió que pot oferir la xarxa (connexió
gratuïta de guifi.net a través del diferents proxys públics, possibilitat de portar ample de
banda lliure a través de túnels vpn, etc.)

Si hi esteu interessats podeu contactar amb l’empresa Empordà Wifi a través del correu
electrònic info@empordawifi.com, el web www.empordawifi.com o els telèfons 619 85 19
27 (David) i 629 30 57 02 (Josep), i ells us assessorant de com cobrir les vostres
necessitats.
També us informem que des de finals de març s’ha habilitat un punt d’accés Wi-Fi gratuït a
l’espai del centre cívic que cobreix la part del bar i la terrassa exterior.

PAS DELS RENTADORS
Per culpa de la última bretolada en què es van arrencar les pilones del pas del rentadors,
l’Ajuntament s’ha vist obligat a posar unes pilones noves i la Diputació de Girona ha posat
unes pedres darrere aquestes pilones. Per això el pas queda restringit i només s’hi podrà
passar caminant, amb bicicleta o ciclomotor.

RECICLATGE OLI
A partir del mes de maig el municipi de Garrigàs disposarà d’un contenidor per a poder
reciclar l’oli usat. Aquest contenidor es trobarà situat al tancat de davant dels col·legis.
4 BONS MOTIUS PER A RECICLAR L'OLI VEGETAL
USAT:
1. L'oli és un residu difícilment reciclable, el seu
abocament als rius forma una pel·lícula difícil
d'eliminar. Un sol litre d'oli contamina 1.000 litres
d'aigua. El fet de reciclar l'oli permet millorar la
qualitat de l'aigua dels rius.

2. L'oli dificulta considerablement el procés de
recuperació de les aigües residuals que arriben a la
depuradora.
3. L'oli reciclat s'utilitza per a produir els
biocombustibles, que contaminen menys que els
combustibles derivats del petroli.

4. L'oli s'enganxa i se solidifica a les canonades de les
xarxes, cosa que fa que s'embossin més fàcilment.
COM RECICLAR L'OLI VEGETAL USAT – MOLT IMPORTANT!
Per a emmagatzemar l'oli de cuina s'ha de posar, una vegada fred, en una ampolla de
plàstic de com a màxim 2,5 litres de capacitat (per exemple una ampolla d'aigua
reciclada).

L' ampolla de plàstic s'ha de dipositar plena i ben tancada al contenidor per l'oli vegetal
situat al tancat de davant dels col·legis.

RECICLA LES TEVES PILES USADES
Les piles són considerades residus especials, ja que
contenen metalls perjudicials per al medi ambient i la salut
humana. Penseu que una sola pila de botó pot contaminar
600.000 litres d’aigua, és a dir, el que gasta una família en
tota la seva vida!
Per això és molt important recollir les piles selectivament i gestionar-les correctament.
Així doncs, ajuda al medi i RECOPILA!

Guardeu totes les piles esgotades de casa al contenidor de RECOPILA, un cop ple cal que el
buideu a la deixalleria o al Punt de Recollida Municipal (a l’ajuntament).

CARNETS PISCINA
Aquesta propera temporada d’estiu tothom que es vulgui renovar el carnet haurà de
portar una foto actual, ja que els anteriors han quedat obsolets i aquesta temporada seran
nous!
A partir del 3 de juny podreu venir a les oficines de l’Ajuntament per a renovar-los.
Fins a 6 anys
6-14 anys

15-64 anys

A partir 65 anys

Empadronats
Gratuït
40 €

60 €

40 €

NO Empadronats
Gratuït
50 €

70 €

50 €

CASAL ESTIU
Aquest any també es durà a terme el Casal Esportiu a
Garrigàs. Serà durant el mes de juliol a càrrec del Consell
Esportiu de l’Alt Empordà. Les inscripcions es podran fer a
l’Ajuntament del 3 al 20 de juny, per a nens de 3 (que hagin
fet P3) fins a 12 anys.
Recordem que un any més els empadronats al poble tindran
una bonificació en la inscripció.

FESTA SANT PERE I DE LA VELLESA
Com ja és habitual en els últims anys es farà coincidir la festa de Sant Pere amb la Festa
d’Homenatge a la Vellesa, que aquest any arribarà a la seva setena edició. L’esdeveniment
tindrà lloc el pròxim 29 de juny i se celebrarà un dinar popular (més endavant ja es
passaran els programes amb tots els actes).

CANVI DE DIA DE LA FESTA DE SANT MIQUEL I DE LA FIRA DE LA BOTIFARRA
DE PEROL I PRODUCTES DE LA TERRA

•
•

En l’última reunió que es va dur a
terme durant el mes de febrer entre
l’Ajuntament i els voluntaris de la
fira, es va acordar separar la fira de la
festa, ja que la fira suposa una plena
dedicació per part de tots els
voluntaris, i això impedeix gaudir de
la festa major del municipi amb més
intensitat. Les dates acordades van
ser:
Festa de Sant Miquel – 26-27-28 de
setembre de 2014.
IV Fira de la Botifarra de Perol i
Productes de la Terra – 5 d’octubre
de 2014.

Aprofitem l’avinentesa per a agrair de nou la gran tasca que fa el voluntariat del poble amb
la seva implicació. Ja us anirem informant de les properes reunions per anar encarrilant
l’edició d’aquest any.

MOSQUIT TIGRE
L’Ajuntament vol recordar una altra vegada que entrarem en l’època de l’aparició del
MOSQUIT TIGRE. En el butlletí anterior s’informava del seu origen, de què fer si el trobem
a prop de casa i de com eliminar-lo. En aquest butlletí us volem tornar a passar la
informació (en el tríptic adjunt).
Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema podeu trucar al 972 45 12 31 o bé enviar un
correu electrònic a l’adreça info@mosquitigregirona.cat

HORARIS AJUNTAMENT
De dimarts a divendres de 9.00 h a 14.00 h
TELF. I FAX: 972 56 80 83
Adreces electròniques: alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat
administrativa@ajuntamentdegarrigas.cat
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
dinamitzacio@ajuntamentdegarrigas.cat
tecnics@ajuntamentdegarrigas.cat

Dispensari mèdic municipal

Metgessa: dimecres 8.00-11.30 h i dijous 12.00-15.00 h
Infermer: dilluns 8.30-11.30 h i divendres 9.00-12.00 h
RECORDEU QUE CAL DEMANAR CITA PRÈVIA: 972 56 83 22

Correus

De dilluns a divendres de 12.00 h a 12.30 h a l’oficina de les Escoles.
✆TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament tel./fax 972 56 80 83
Jutjat de Pau (Vilafant) 972 54 60 20
CAP Bàscara (Urgències) 972 56 06 27
Dispensari municipal 972 56 82 77
Assistent social 972 50 30 88
Companyia elèctrica ENHER 900 77 00 77
Companyia d’aigües
potables PRODAISA 972 20 20 78
CEIP Garrigàs 972 54 74 65
Rectoria 972 56 02 59

✆TELÈFONS D’URGÈNCIA
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Urgències mèdiques 061
Telèfon d’emergència 112
Hospital de Figueres 972 50 14 00

RECOMANACIONS

ESCOMBRARIES
Demanem a tots els usuaris que tinguin un comportament cívic i que no dubtin a denunciar els
infractors.
NETEJA VIÀRIA

Una vegada més, des d’aquest informatiu volem felicitar els veïns que dia rere dia netegen i
reguen el seu tros de vorera i carrer, i sovint els de veïns o veïnes més grans que per l’edat no
poden fer-ho. Volem que quedi constància d’aquesta bella actuació de solidaritat i ciutadania.
ANIMALS DE COMPANYIA

Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia la seva responsabilitat de tenir-ne
cura.
- Cal que estiguin degudament registrats.
- Mantenir-ne el control sanitari.
- Passejar-los lligats.
- Recollir-ne les defecacions a la via pública.
- Controlar-ne les miccions a la via pública.
En cas de qualsevol dubte truqueu a les oficines municipals (972 56 80 83).
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

